2. ročník - Skijácký trojboj
Pořadatel:

ČKS SKI Jilemnice ve spolupráci s městem Jilemnice

Místo:

Jilemnice, volnočasový areál Hraběnka

Datum:

15. - 16. června 2019

Kategorie a tratě:
kategorie

sobota 15. 6. 2019

sobota 15. 6. 2019

neděle 16. 6. 2019

U18M 2002-2003 (dorostenci starší) přespolní běh 3000m N sprint K

7,5 km interval V

U16M 2004 (dorostenci mladší)

7,5 km interval V

přespolní běh 3000m N sprint K

U18L 2002-2003 (dorostenky starší) přespolní běh 2000m N sprint K

5 km interval V

U16L 2004 (dorostenky mladší)

přespolní běh 2000m N sprint K

5 km interval V

muži a U20M (junioři)

přespolní běh 4000m N sprint K

12,5 km interval V

ženy a U20L (juniorky)

přespolní běh 3000m N sprint K

7,5 km interval V

Účast:

registrovaní závodníci a závodnice a zahraniční závodníci.

Přihlášky:

zástupce oddílu od 1. 6. do 13. 6. 2019 do 20:00 elektronicky na adrese
www:czech-ski.com.

Závodní kancelář: sobota 15. 6. od 8:00 - zázemí ČKS SKI Jilemnice “buňky”
Startovné:

startovné 200,- Kč osoba/víkend. Startovné bude vybíráno v hotovosti při prezentaci.

Předpis:

pro závody na kolečkových lyžích platí články Pravidel lyžování 396.
Závodník je povinen absolvovat závod v přilbě a brýlích na lyžích dodaných pořadatelem.

Protesty:

podle Pravidel lyžařských závodů.

Ubytování:

pořadatel nezajišťuje.

Úhrada:

závodníci startují na náklady vysílající složky.

Program závodů:
sobota 15. 6. 2019: areál Hraběnka (zázemí ČKS SKI Jilemnice “buňky”)
8:00 – 9:00 prezentace a výdej startovních čísel v ZK
9:30
porada vedoucích v buňkách
areál Hraběnka (prostor u střelnice)
10:00
start U18M + U16M (dorostenci)
10:15
start U18L + U16L (dorostenky)
10:30
start M + U20M (muži a junioři)
10:45
start L + U20L (ženy a juniorky)
areál Hraběnka (prostor u střelnice)
14:00
Start prvních rozjížděk Norský sprint klasicky.
Nasazení do rozjížděk bude podle výsledků ranního přespolního běhu, každý
absolvuje 3 rozjížďky. Počet závodníků v jedné rozjížďce bude 4.
neděle 16. 6. 2019:

Bodování:

areál Hraběnka (zázemí ČKS SKI Jilemnice “buňky”)
8:30 – 9:30
výdej startovních čísel v ZK
10:00
start první kategorie interval volně
Startovní listina podle průběžného hodnocení trojboje, nejlepší na závěr startovní listiny.

umístění v každém závodě bodováno 1. místo 15 bodů, 2. místo 14 bodů, … 15. místo 1 bod.

Vyhlášení výsledků: v každé kategorii budou vyhlášeni 3 závodníci v celkovém pořadí. Při rovnosti bodů
rozhoduje lepší výsledek z nedělního závodu (interval volně).
Parkování:

prosíme účastníky aby k parkování využívali výhradně určená parkoviště.

Ředitel závodu:

Tomáš Korbelář

Hlavní rozhodčí:

Michal Kučera

Předseda organizačního výboru: Václav Haman
Kontakt:

vaclav.haman@seznam.cz, 725 346 444

